
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 17. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 12.6.2019

564/17/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu ze 17. schůze rady města ze dne 12. 6. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 17. schůze rady města ze dne 12. 6. 2019 Stanislava Kratochvíla a Ing. Františka Smažila

565/17/RM/2019 Schválení programu 17. schůze rady města konané dne 12. 6. 2019

I. Rada města schvaluje
program 17. schůze rady města ze dne 12. 6. 2019:
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Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu ze 17. schůze rady města ze dne 12. 6. 2019 
Schválení programu 17. schůze rady města konané dne 12. 6. 2019 
Připomínky k zápisu z 16. zasedání rady města 
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků města pare. č. 
2758/10, pare. č. 2758/14 a pare. č. 2760/2, k. ú. Velké Meziříčí 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 5763/4, k. ú. 
Velké Meziříčí
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 5760/11, k. ú. 
Velké Meziříčí
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemky pare. č. 5763/5 a pare. 
č. 5763/7, k. ú. Velké Meziříčí
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2817, obec 
a k. ú. Velké Meziříčí, Náměstí, před cukrárnou
Žádost o výpůjčku pozemku pare. č. 3834/11, vč. stavby s č. ev. 21 a 
částí pozemků pare. č. 3834/1 a pare. č. 3835/1, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí
Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce 
obec a k. ú. Velké Meziříčí 
Žádost o prodej části pozemku pare. 
Meziříčí
Žádost o prodej části pozemku pare.
Hrbov u Velkého Meziříčí
Žádost o prodej části pozemku pare.
Meziříčí
Žádost o prodej části pozemku pare. 
Meziříčí
Žádost o prodej části pozemku pare. 
Meziříčí

na části pozemku pare. č. 1568/2, 

č. 890/1, k. ú. Mostiště u Velkého 

č. 1540/3 a pare. č. 1565/3, k. ú. 

č. 9/1, k. ú. Hrbov u Velkého 

č. 9/1, k. ú. Hrbov u Velkého 

č. 9/1, k. ú. Hrbov u Velkého

Žádost o prodej pozemku pare. č. 64/2, jehož součástí je stavba - garáž s 
č. ev. 1127, k. ú. Velké Meziříčí 
Žádost o odkoupení hmotné věci 
Obsazení bytů
Prodloužení nájemních smluv na byty
Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
Žádost o ukončení společného nájmu bytiJHL Mírová 1887
Uzavření nové nájemní smlouvy na byt H na ul. Karlov 1001/3
Vyrozumění o neprodloužení nájemní smlouvy na byt HI na ul. Karlov
463/1



25. Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
26. ZŠ Mostiště - nabídka nepotřebného majetku
27. Nabídka individuálních cen pro depozita a úročení na běžných účtech
28. Rozpočtové opatření - pamětní deska v Mostištích
29. Rozpočtové opatření - Zdravé město
30. Rozpočtové opatření - PD na rozšíření hřbitova Karlov
31. Rozpočtové opatření - zábradlí na ul. Nábřeží
32. Předběžné rozpočtové opatření č.5 (ZM)
33. Rozpočtové opatření - komunikace ul. Průmyslová (ZM)
34. Rozpočtové opatření - PD chodník a VOjjI. Nad Gymnáziem (ZM)
35. Rozpočtové opatření - oprava jímky v ZŠ Lhotky (ZM)
36. Rozpočtové opatření - Nábřeží (ZM)
37. Rozpočtové opatření - PD infrastruktura Čechovy sady II. (ZM)
38. Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení Fajtův kopec (ZM)
39. Rozpočtové opatření - křižovatka K Novému nádraží (ZM)
40. Rozpočtové opatření - dar (ZM
41. Rozpočtové opatření - mimořádná dotace Jupiter clubu (ZM)
42. Rozpočtové opatření - dotace pro SDH Mostiště (ZM)
43. Rozpočtové opatření - areál bývalých TS Třebíčská (ZM)
44. Rozpočtové opatření - přístavba a stavební úpravy učeben ZŠ Sokolovská- 

výběr zhotovitele (ZM)
45. Rozpočtové opatření - parkoviště ul. Na Výsluní, Kolmá (ZM)
46. Rozpočtové opatření - oprava fasády TSVM (ZM)
47. Ukončení srnluvních vztahů se společností Daruma
48. Pronájem MŠ v budově TJ Sokol
49. Souhlas s přijetím daru
50. Účetní závěrky příspěvkových organizací
51. Doprava na Fajtův kopec po dobu rekonstrukce mostu přes Dl (senior 

taxi + ostatní formy dopravy)
52. Grantový program Zdravé město - Město Velké Meziříčí
53. Postup Zdravého města Velké Meziříčí z dosažené kategorie C do vyšší 

kategorie B
54. Projekt "Realizace úspor energie v objektu hasičské zbrojnice" - návrh na 

zrušení realizace projektu
55. Koncepce zásobování vodou a odkanalizování lokality Uhřínovská
56. Systém hospodaření v městských lesích
57. Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání
58. Restaurace JUPITER club s.r.o.
59. Žádost o prodloužení termínu plnění usnesení čís. 315/9/RM/2019 ze dne 

13 3. 2019 - Restaurace JUPITER club s.r.o.
60. Flodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc květen 2019
61. Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc květen 2019
62. Návrh na doplnění územního plánu o podmínku pro rozhodování prověření 

změn a jejich využití pomocí územní studie v lokalitě bývalého Svitu, tj. 
ploch P7, P8, P12, P13 dle hlavního výkresu návrhu územního plánu z 
10/2017

63. Nabídka k uplatnění zákonného předkupního práva k nemovitostem v obci 
a k.ú. Velké Meziříčí, lokalita Hliniště

64. Žádost o zahájení přípravy rekonstrukce tenisových kurtů
65. Projednání stížnosti na starostu města
66. Návrh na koupi pozemků pare. č. 6051/131 a pare. č. 6051/115, obec a 

k.ú. Velké Meziříčí
67. Žádost o souhlas s připojením na místní komunikaci pro akci s názvem 

"Byty Nábřežní"
68. Vybudování domovních kotelen v BD Bezručova č.p. 1520 a 1543
69. Projektové dokumentace na ftp server
70. Rozpočtové opatření - výkup pozemků (ZM)
71. Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí 2019 - úprava limitu rady k 

provádění rozpočtových opatření (ZM)
72. Různé
73. Závěr



566/17/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků města pare. č. 2758/10, pare. 
č. 2758/14 a pare. č. 2760/2, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Matrigo, s.r.o., se sídlem Třebíčská 
774, 594 01 Velké Meziříčí, k tíži pozemků města: pare. č. 2758/10, pare. č. 2758/14, pare. č. 2760/2, k. ú. 
Velké Meziříčí, za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na Pozemcích a 
za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
podzemní komunikační vedení na Pozemcích. Služebnost bude zahrnovat též právo provádět na podzemním 
komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Služebnost bude 
zřízena na dobu existence stavby nebo technologické životnosti zařízení a bezúplatně.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti Matrigo, s.r.o.

Termín: 28.6.2019

567/17/RM/2019 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 5763/4, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavřenínájemnísmlouvymezi^ a nájemci |

| na pronájem pozemku pare. č. 5763/4 o
výměře 50 mI. I. 2, obec a k. ú. Velké Meziříčí, za účelem užívání jako zahrada za těchto podmínek: nájemní poměr 
na dobu neurčitou s možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní 
strany i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 
31. 12. kalendářního roku. Celková výše nájemného činí 250 Kč/rok.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit nájemní smlouvu k podpisu.

Termín: 31.7.2019

568/17/RM/2019 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 5760/11, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi ronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní
____________________________ na pronájem pozemku pare. č. 5760/11 o výměře 18 m2, obec a k. ú. Velké
Meziříčí, za účelem užívání jako zahrada za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností 
ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez uvedení důvodu s 
tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 31. 12. kalendářního roku. 
Celková výše nájemného činí 90 Kč/rok.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit nájemní smlouvu k podpisu.

Termín: 31.7.2019

569/17/RM/2019 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemky pare. č. 5763/5 a pare. č. 5763/7, 
k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavřennTájemn^mlouv^nezm^^ a nájemci

| na pronájem pozemku pare. č. 5763/5 o 
výměře 31 m2 a pozemku pare. č. 5763/7 o výměře 29 m2, obec a k. ú. Velké Meziříčí, za účelem užívání jako



zahrada za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností ukončení dohodou smluvních stran 
nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční 
nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 31. 12. kalendářního roku. Celková výše nájemného činí 300 Kč/rok.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit nájemní smlouvu k podpisu.

Termín: 31.7.2019

570/17/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2817, obec a k. ú. 
Velké Meziříčí, Náměstí, před cukrárnou

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře 5,4 m2 z pozemku pare. č. 2817, obec a k-iTVelkéMeziříčí za 
účelem umístění letní zahrádky mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem |

| na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy do 31. 10.
2019.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.

Termín: 19.7.2019

571/17/RM/2019 Žádost o výpůjčku pozemku pare. č. 3834/11, vč. stavby s č. ev. 21 a částí 
pozemků pare. č. 3834/1 a pare. č. 3835/1, obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky pozemku pare. č. 3834/11 o výměře 37 m2, k. ú. Velké Meziříčí jehož součástí je 
stavba s č. ev. 21 - stavba pro rodinnou rekreaci a části o výměře 1.365 m2 z pozemku pare. č. 3834/1 a části o 
výměře 35 m2 z pozemku pare. č. 3835/1, všechny pozemky obec a k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města

Termín: 7.8.2019

572/17/RM/2019 Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce na části pozemku pare. č. 1568/2, obec a k. ú. 
Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 27. 4. 2017 na část o výměře 20 m2 a část o výměře 5 m2 
z pozemku pare. č. 1568/2, k. ú. Velké Meziříčí, za účelem zachování již umístěného sušáku na prádlo a klepače 
mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem Společenstvím vlastníků domu 1494, 1610, 1611 se 
sídlem Gen Jaroše 1494/15, Velké Meziříčí a to tak, že se výpůjčka bude týkat pouze části o výměře 20 m2z 
pozemku pare. č. 1568/2, k. ú. Velké Meziříčí na sušák na prádlo. V ostatním zůstane smlouva nezměněna.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce k podpisu.

Termín: 31.7.2019

573/17/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 890/1, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí 

I. Rada města neschvaluje



zveřejnění záměru prodeje části o výměře 16 m2 z pozemku pare. č. 890/1 (dle GP nová pare. č. 890/4), k. 
Mostiště u Velkého Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej předmětné části pozemku

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města

Termín: 25.6.2019

574/17/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 1540/3 a pare. č. 1565/3, k. ú. Hrbov u 
Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 26 m2 z pozemku pare. č. 1540/3 a části o výměře cca 4 rrr 
pozemku pare. č. 1565/3, k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
předmědTyd^ás^ozem ků

■ za kupní cenu 130 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání 

zastupitelstva města
Termín: 20.9.2019

575/17/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 9/1, k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 10 m2 z pozemku pare. č. 9/1, k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku manželům:
_________________________________________ |, do společného jmění
manželů, za kupní cenu 130 Kč/m2. Podmínkou prodeje bude zřízení věcného břemene - služebnosti dešťové 
kanalizace k tíži části pozemku pare. č. 9/1, k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání 

zastupitelstva města
Termín: 30.9.2019

576/17/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 9/1, k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 35 m2 z pozemku pare. č. 9/^^^Hi^o^Welkéh^^eziříč^ 
dopomčuj^astupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku |

| za kupní cenu 130 Kč/m2. Podmínkou prodeje bude zřízení věcného břemene - služebnosti 
dešťové kanalizace k tíži části pozemku pare. č. 9/1, k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání 

zastupitelstva města
Termín: 20.9.2019

577/17/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 9/1, k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí 

I. Rada města schvaluje



zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 80 m2 z pozemku pare. č. 9/lJ^^Hrto^Welkého Meziříčí a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku |

za kupní cenu 130 Kč/m2. Podmínkou prodeje bude zřízení věcného 
břemene - služebnosti dešťové kanalizace a sloupu veřejného osvětlení k tíži části pozemku pare. č. 9/1, k. ú. 
Hrbov u Velkého Meziříčí.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání 

zastupitelstva města
Termín: 20.9.2019

578/17/RM/2019 Žádost o prodej pozemku pare. č. 64/2, jehož součástí je stavba - garáž s č. ev. 
1127, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 64/2 o výměře 56 m2, jehož součástí je stavba - garáž s 
.Lť^^^^^^^^gj^ygggjg|gmgj^T|^^neschválit prodej předmětného pozemku

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města

Termín: 25.6.2019

č. ev.

579/17/RM/2019 Žádost o odkoupení hmotné věci

I. Rada města souhlasí
s prodejem příčk^yxjmanelu^^lveř^zá^^ v bývalém řeznictví na ul. Komenského 10/2 ve
Velkém Meziříčí za celkovou cenu 2.000,- Kč.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit kupní smlouvu na odkup věcí z bývalého řeznictví na ul. Komenského.

Termín: 1.8.2019

580/17/RM/2019 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na byt na adrese Nad Sv. Josefem 1719/17 ve Velkém Meziříčí s |_

Nájemní smlouva na dobu určitou 1 roku s 
obnovou, v případě náhradníků na dobu určitou 1 roku, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

II. Rada města schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na fy

nájemného 50,02 Kč/m2/měsíc.

na adrese Čermákovy 2066/57 ve Velkém Meziříčí s |
Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let, výše



III. Rada města schvaluje
k 31.7.2019 ukončit nájemní smlouv^ohodou na bytH na adrese Mírová 1888/54 VeJké_Meziříč^s

a na byt ■ na adrese Čermákova 2039/53 Velké Meziříčí s

žínaje 1.8.2019 uzavřít nájemní smlouvu na byt na adrese Mírová 1888/54 ve Velkém Meziříčí s
nájemní smlouva na dobu určitou 1 roku s obnovou, výše nájemného

55,- Kč/m2/měsíc.
V. Rada města schvaluje

čínaje 1.8.2019 uzavřít nájemní smlouvu na byt ■ na adrese Čermákova 2039/53, Velké Meziříčí s |
nájemní smlouva na dobu určitou 1 roku s obnovou, výše

nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.
VI. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit nájemní smlouvy na byt na adrese Nad Sv. Josefem 1719/17, Velké Meziříčí (|

) a na byt H na adrese Čermákova 2066/57 (|
Termín: 31.8.2019

2. Dagmar Bdinkové
2.1. připravit ukončení náiemnícl^mluv dohodou s ^■HHHI na byt ■ na adrese Mírová 1888/54,

Velké Meziříčí a s HÍHHBI na byt ■ na adrese Čermákova 2039/53, Velké Meziříčí.
Termín: 31.8.2019

3. Dagmar Bdinkové
3.1. připravit nájemní smlouvy na byt ■ na adrese Mírová 1888/54 (^^^HHHb a na byt HI na 

adrese Čermákova 2039/53, Velké Meziříčí
Termín: 31.8.2019

581/17/RM/2019 Prodloužení nájemních smluv na byty 

I. Rada města souhlasí
s prodloužením nájemních smluv na uvedené byty a ubytovací jednotky za podmínek, že mají nájemci uhrazeny 
veškeré dluhy vůči městu Velké Meziříčí:

byt ■ na adrese Náměstí 24/25 ve Velkém Meziříčí s Výchovným ústavem, základní škola a 
střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, K Rakůvkám 916/1, 594 01 Velké Meziříčí do
30.06.2020,
byt ■ na adrese Nad Sv. Josefem 238/1 ve Velkém Meziříčí s do
31.01.2020,
byt na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s I , ■ ■ v do
31.01.2020,
ubytovací jednotka |H na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s |
■■do 31.01.202a
ubytovací jednotka Hl na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s 
do 31.01.2020,
byt Hl na adrese Školní 2055 ve Velkém Meziříčí s
30.06.2020.

V ostatním zůstávají shora uvedené smlouvy beze změny.
II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit k podpisu dodatky 

Sv. Josefem 238/1 ([~
■), Školní 2055

na b a ubytovací jednotk) 
V Jirchářích 313/6 (|

na adrese Náměstí 24/25 (Výchovný ústav), Nad 
|), Uhřínovská 540/20 (|

Termín: 31.7.2019



582/17/RM/2019 Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt na adrese Čermákova 2066/57, 594 01 Velké Meziříčí s 
■■■ dohodou k 30.06.2019.
II. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt Hí na adrese Nad Sv. Josefem 1719/17, 594 01 Velké Meziříčí s 

dohodou k 30.06.2019.
III. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s 

(Nad Sv. Josefem 1719/17).
(Čermákova 2066/57) a s |

Termín: 20.7.2019

583/17/RM/2019 Žádost o ukončení společného nájmu bytu IR Mírová 1887

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemního vztahu k bytu H na adrese Mírová 1887/52 ve Velkém Meziříčí
dohodou k 30.6.2019, výhradním nájemcem předmětného bytu se od 1.7.2019 stává

II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit dohodu o ukončení společného nájmu bytu pro na adrese Mírová 1887/52, VM.

Termín: 10.7.2019

584/17/RM/2019 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt^l na ul. Karlov 1001/3

I. Rada města souhlasí
^jzavřenínwTáie^ smlouvy na byt H na adrese Karlov 1001/3, Velké Meziříčí s HHHHH 

|, počínaje 1.7.2019 na dobu určitou 6 měsíců, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.
II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit nájemní smlouvu s na byt HL Karlov 1001/3.

Termín: 10.7.2019

585/17/RM/2019 Vyrozumění o neprodloužení nájemní smlouvy na bytH na ul. Karlov 463/1

I. Rada města souhlasí
se zasláním vyrozumění že nájem bytu na
adrese Karlov 463/1, Velké Meziříčí neprodlouží a že pronajímatel město Velké Meziříčí požaduje byt k 1.8.2019 
vyklidit a předat.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. zaslat (byt H, Karlov 463) vyrozumění o neprodloužení smlouvy.

Termín: 30.6.2019

586/17/RM/2019 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci květnu 2019 do rozpočtu města - viz 
příloha
II. Rada města ukládá



1. Kateřině Čejkové
1.1. zapojit uvedené transfery do rozpočtu města

Termín: 30.6.2019

587/17/RM/2019 ZŠ Mostiště - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Mostiště 50 
nepřijímá nabídku v minulosti darovaného, resp. bezúplatně převedeného majetku PO a uděluje písemný 
souhlas s likvidací předmětného majetku uvedeného v tabulce, která je součástí materiálu, příspěvkové 
organizaci v pořizovacích cenách:

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50......43.439,60 Kč
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavle Pólové
1.1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 21.6.2019

588/17/RM/2019 Nabídka individuálních cen pro depozita a úročení na běžných účtech

I. Rada města bere na vědomí
informaci o uzavření smluv na individuální ceny pro depozita a úročení na vybraných běžných účtech města 
Velké Meziříčí u Komerční banky, a.s.

589/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - pamětní deska v Mostištích

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 10 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: 10 tis. Kč - § 3632 pořízení a umístění pamětní desky na místním hřbitově v Mostištích
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30.6.2019

590/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - Zdravé město

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 10.400 Kč - § 3549 Grantový program Zdravé město
Rozdělení: 10.400,- Kč - § 6171 naplňování propagace principů MA 21
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30.6.2019

591/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - PD na rozšíření hřbitova Karlov

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:



Zdroj: 34 tis. Kč - pol. 8115 Fond Technických služeb VM
Rozdělení: 34 tis. Kč - § 3632 projektová dokumentace na rozšíření hřbitova Karlov
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30.6.2019

592/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - zábradlí na ul. Nábřeží

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 34 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 34 tis. Kč - ORG 838 § 2219 dodávka a montáž zábradlí na ul. Nábřeží
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30.6.2019

593/17/RM/2019 Předběžné rozpočtové opatření č.5 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.5/2019 dle přílohy v souladu s usnesením ZM ze dne 
18.12.2018 Č.62/3/ZM/2018, kterým ZM přesně vymezuje situace, kdy lze předběžné rozpočtové opatření 
provést.
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. doložit toto usnesení k provedenému rozpočtovému opatření

Termín: 30.6.2019

594/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - komunikace ul. Průmyslová (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 770 tis. Kč - § 2299 ORG 2288 příjmy z pokut - úsekové měření Dl
Rozdělení: 770 tis. Kč - § 2212 příjezdová komunikace na ul. Průmyslová

595/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - PD chodník a VO ul. Nad Gymnáziem (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 124 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 94 tis. Kč - § 2219 org. 852 projektová dokumentace na chodník Nad Gymnáziem směr Fajtův
kopec

30 tis. Kč - § 3631 org. 852 projektová dokumentace veřejného osvětlení Nad Gymnáziem směr
Fajtův kopec

596/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - oprava jímky v ZŠ Lhotky (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 70 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Lhotky
Rozdělení: 70 tis. Kč - § 3113 oprava jímky ZŠ Lhotky



597/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - Nábřeží (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření:
Zdroj: 1 250 000 Kč - § 2212 Silnice
Rozdělení: 1 250 000 Kč - § 2212, ORG 838 Silnice - akce ul. Nábřeží

598/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - PD infrastruktura Čechovy sady II. (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 170 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 170 tis. Kč - ORG 788 § 2212 PD technická infrastruktura pro bytové domy Čechovy sady II.

599/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení Fajtův kopec (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 370 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 370 tis. Kč - § 3631 veřejné osvětlení Fajtův kopec

600/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - křižovatka K Novému nádraží (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 410 tis. Kč - § 2299 ORG 2288 příjmy z pokut - úsekové měření Dl
Rozdělení: 410 tis. Kč - § 2212 úprava křižovatky K Novému nádraží - přechod k PENNY

601/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 15 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary^^^^^^^^^^^
Rozdělení: 15 tis. Kč - § 3419 poskytnutí daru příjemci |
jako finanční příspěvek na závodní sezónu 2019 na horském freestylovém kole

602/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - mimořádná dotace Jupiter clubu (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 212 tis. Kč - § 3392 pol. 2229 vratka dotace JC na výměnu křesel v kinosále (z r. 2018)
Rozdělení: 212 tis. Kč - § 3392 Jupiter dub, s. r. o. Velké Meziříčí, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 469 
67 036

Účel: mimořádná dotace na dovybavení a opravy v kinosále Jupiter clubu v roce
2019

603/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - dotace pro SDH Mostiště (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:



Zdroj: 30 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: 30 tis. Kč - § 5512 poskytnutí dotace příjemci - SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Mostiště, 
Mostiště 141, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 65758340 jako jednorázovou finanční podporu na náklady spojené se 
soustředěním dětí na hasičském táboře v Křižanově od 29.6. - 6.7. 2019

604/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - areál bývalých TS Třebíčská (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 3 005 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 3 005 tis. Kč - ORG 764 ul. Třebíčská - areál bývalých TS

z toho: § 3745 - 1 005 tis. Kč 
§ 2212 - 1 000 tis. Kč 
§ 2219 - 1 000 tis. Kč

605/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - přístavba a stavební úpravy učeben ZŠ Sokolovská- výběr 
zhotovitele (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 146 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 146 tis. Kč - § 3113 výběr zhotovitele na projekt Přístavba a stavební úpravy odborných učeben ZŠ 
Sokolovská

606/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - parkoviště ul. Na Výsluní, Kolmá (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 437 845,76 Kč - § 2299 ORG 2288 příjmy z pokut - úsekové měření Dl
Rozdělení: 437 845,76 Kč - § 2219 parkoviště mezi ul. Na Výsluní a Kolmá

607/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - oprava fasády TSVM (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 126 tis. Kč - pol. 8115 Fond Technických služeb VM
Rozdělení: 126 tis. Kč - § 3639 oprava fasády TSVM Karlov - dofinancování

608/17/RM/2019 Ukončení smluvních vztahů se společností Daruma

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložených návrhů Dohod o ukončení Smluv o spolupráci mezi městem a společnosti DARUMA 
spol. s r.o., Zelinářská 10 Plzeň, týkajících se zvukového informačního panelu na Náměstí.
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. zajistit uzavření schválených dohod

Termín: 30.6.2019

609/17/RM/2019 Pronájem MŠ v budově TJ Sokol 

I. Rada města odkládá



bod Pronájem MŠ v budově TJ Sokol

610/17/RM/2019 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí
ve smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím finančního 
účelového daru ve výši 50 000,- Kč pro Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 od nadačního fondu 
Avast, se sídlem v Praze 4, Pankrác, Pikrtova 1737/la za účelem vybudování zážitkové učebny pro žáky 
ohrožené školním neúspěchem.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení žadateli

Termín: 30.6.2019

611/17/RM/2019 Účetní závěrky příspěvkových organizací

I. Rada města schvaluje
schvaluje účetní závěrky níže uvedených příspěvkových organizací, sestavených v rozsahu rozvaha, výkaz zisku 
a ztráty a příloha k datu 31. 12. 2018:
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace
Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
Muzeum Velké Meziříčí
Městská knihovna Velké Meziříčí
Dóza -středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková organizace 
Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace 
Sociální služby města Velké Meziříčí
II. Rada města schvaluje
schvaluje výsledky hospodaření níže uvedených příspěvkových organizací dle účetní závěrky sestavené k 31. 12. 
2018 a jejich rozdělení:

Název organizace
Výsledek Příděl do fondu Příděl do rezervního
hospodaření(Kč) odměn (Kč) fondu (Kč)

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, 
Lhotky 42, příspěvková organizace

112 962,20 0,00 112 962,20

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, 
Mostiště 50, příspěvková organizace

89 038,12 55 000,00 34 038,12

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková 
organizace

1 813,00 913,00 900,00

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, 
příspěvková organizace

68 164,22 34 000,00 34 164,22

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 
1800/20

124 274,17 72 638,00 51 636,17

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 
470/13

154 986,08 46 495,82 108 490,26

Muzeum Velké Meziříčí 271 220,94 216 291, 54 929,25

Městská knihovna Velké Meziříčí 98 861,86 66 000,00 32 861,86

Dóza - středisko volného času Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace

60 060,33 30 000,00 30 060,33

Základní umělecká škola Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace

122 151,84 90 000,00 32 151,84

Sociální služby města Velké Meziříčí -183 512,00 0,00 0,00



612/17/RM/2019 Doprava na Fajtův kopec po dobu rekonstrukce mostu přes Dl (senior taxi + 
ostatní formy dopravy)

I. Rada města bere na vědomí
předložený materiál: "Doprava na Fajtův kopec po dobu rekonstrukce mostu přes Dl (senior taxi + ostatní 
formy dopravy)".

613/17/RM/2019 Grantový program Zdravé město - Město Velké Meziříčí 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací dále uvedeným příjemcům - žadatelům v projektu Grantového 
programu Zdravé město 2019:
Junák - český skaut, středisko Velké Meziříčí, z. s., Uhřínov 114, IČO 48895539 
Název projektu - Memoriál prof. Bedřicha Krejčího - 8.000,- Kč 
Kynologický klub Velké Meziříčí, z. s., Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 07870680 
Název projektu - Zdravě se psím parťákem - 7.800,- Kč
Dóza - středisko volného času Velké Meziříčí, Komenského 10/2, Velké Meziříčí, IČO 69650506 
Název projektu - "Po kapkách" - 8.000,- Kč
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí, U Světlé 737/24, Velké Meziříčí, IČO 43379711 
Název projektu - Večer s hostem 2019, 10. ročník - 7.800,- Kč
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájemce a další vzdělávání, Kněžice 109, Okříšky, IČO 25557475
Název projektu - EWO pro děti v zahradě na Ostrůvku - 8.000,- Kč
Sociální služby města Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí, IČO 68726732
Název projektu - Aktivní stárnutí - 7.000,- Kč
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, příspěvková organizace, IČO 70282234 
Název projektu - Kruh 2019- 7.000,- Kč
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace, IČO 70993092
Název projektu - Prevence sociálně - patologických jevů žáků 5. až 9. tříd na Základní škole Školní ve Velkém 
Meziříčí - 8.000,- Kč
Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, IČO 
48895440
Název projektu - Cyklistikou za poznáním - cykloturistická aktivita - 8.000,- Kč

614/17/RM/2019 Postup Zdravého města Velké Meziříčí z dosažené kategorie C do vyšší kategorie B 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit postup Zdravého města Velké Meziříčí z dosažené kategorie C do vyšší kategorie 
B.

615/17/RM/2019 Projekt "Realizace úspor energie v objektu hasičské zbrojnice" - návrh na zrušení 
realizace projektu

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města nerealizovat projekt "Realizace úspor energie v objektu hasičské zbrojnice" a odmítnout 
dotaci.

616/17/RM/2019 Koncepce zásobování vodou a odkanalizování lokality Uhřínovská

I. Rada města bere na vědomí
předloženou koncepci odkanalizování lokality Uhřínovská

617/17/RM/2019 Systém hospodaření v městských lesích



I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o vývoji hospodaření v městských lesích
II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Zacharovi
1.1. rozpracovat variantu hospodaření v městských lesích prostřednictvím společnosti Technické služby VM 

s.r.o.
Termín: 30.8.2019

618/17/RM/2019 Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí
bere na vědomí informace o pokračování majetkového vypořádání v restauraci JUPITER club s.r.o. Velké 
Meziříčí

619/17/RM/2019 Restaurace JUPITER dub s.r.o.

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí
bere na vědomí informace o průběhu řešení situace v restauraci JUPITER - exekuce

620/17/RM/2019 Žádost o prodloužení termínu plnění usnesení čís. 315/9/RM/2019 ze dne 13 3. 
2019 - Restaurace JUPITER dub s.r.o.

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí 
souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení čís. 315/9/RM/2019 ze schůze rady města ze dne 13. 3. 2019 
- Restaurace JUPITER dub s.r.o. do 31. 12. 2019.
II. Rada města ukládá

1. Mgr. Milanu Dufkovi
1.1. informovat valnou hromadu společnosti JUPITER dub s.r.o. Velké Meziříčí formou materiálu předloženého 

na každou první radu v měsíci o probíhající exekuci na movitý majetek v restauraci Jupiter
Termín: 31.12.2019

621/17/RM/2019 Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc květen 2019

622/17/RM/2019 Hodnocení práce jednatele JUPITER dubu s.r.o. za měsíc květen 2019

623/17/RM/2019 Návrh na doplnění územního plánu o podmínku pro rozhodování prověření změn a 
jejich využití pomocí územní studie v lokalitě bývalého Svitu, tj. ploch P7, P8, P12, P13 dle 
hlavního výkresu návrhu územního plánu z 10/2017

I. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění územního plánu o podmínku pro rozhodování prověření změn a jejich 
využití pomocí územní studie v lokalitě bývalého Svitu, tj. ploch P7, P8, P12, P13 dle hlavního výkresu návrhu 
územního plánu z 10/2017.

II. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města pověřit pověřeného zastupitele pro územní plán pana Josefa Komínka, starostu města, k 
zapracování změny do nově připravovaného územního plánu

624/17/RM/2019 Nabídka k uplatnění zákonného předkupního práva k nemovitostem v obci a k. ú. 
Velké Meziříčí, lokalita Hliniště



I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města nevyužít 
přílohou tohoto usnesení, nab
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města

Termín: 25.6.2019

zákonné 
ídnuté

)ředkupní právo k nemovitostem uvedeným v kupní smlouvě, která

625/17/RM/2019 Žádost o zahájení přípravy rekonstrukce tenisových kurtů

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města bod Žádost o zahájení přípravy rekonstrukce tenisových kurtů odložit na zastupitelstvo 
města 10. 9. 2019.

II. Rada města žádá
výbor tenisového klubu TJ Spartak Velké Meziříčí o předložení zpřesňujících podkladů předkládaného záměru
III. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. připravit materiál do ZM a sdělit usnesení výboru tenisového klubu TJ Spartak Velké Meziříčí

Termín: 17.6.2019

626/17/RM/2019 Projednání stížnosti na starostu města

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí stížnost
doručenou dne 6.6.2019 s konstatováním, že v postupu starosty města napadeném předmětnou stížností 
nebylo shledáno pochybení, stížnost je tak nedůvodná, nejsou přijímána žádná opatření k nápravě a 
požadavku na uveřejnění omluvy v místním tisku se nevyhovuje.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřina Jurdová
1.1. informovat písemně stěžovatele o vyřízení stížnosti s uvedením důvodů dle důvodové zprávy.

Termín: 4.7.2019

627/17/RM/2019 Návrh na koupi pozemků pare. č. 6051/131 a pare. č. 6051/115, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi pozemku pare. č. 6051/131 o ^měř^TZ^riM^^elk^leziří^a 
pozemkin3af^^>0^^ 3.923 m2, k. ú. Velké Meziříčí od

| za kupní cenu 300 Kč/m2. Celková kupní cena bude činit 2.595.600 Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadateli, připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 25.6.2019

628/17/RM/2019 Žádost o souhlas s připojením na místní komunikaci pro akci s názvem "Byty 
Nábřežní" I. I.

I. Rada města souhlasí



s připojením sousední nemovitosti k místní komunikaci nacházející se na pozemku pare. č. 335/7, k. ú. Velké 
Meziříčí v rámci investiční akce s názvem "Byty Nábřežní" společnosti BV real gate s.r.o., se sídlem Pražská 
531/61, Bosonohy, 642 00 Brno, IČO: 07305010 plánované na pozemcích pare. č. 348/4, pare. č. 348/3, pare. 
č. 349/1, pare. č. 349/2, k. ú. Velké Meziříčí.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti

Termín: 28.6.2019

629/17/RM/2019 Vybudování domovních kotelen v BD Bezručova č.p. 1520 a 1543

I. Rada města souhlasí
s vypracováním projektu na plynofikaci a zhotovení nových samostatných plynových kotelen pro bytové domy 
ul. Bezručova č.p. 1520 a 1573 ve Velkém Meziříčí namísto výměny nádrží na teplou vodu ve shora uvedených 
bytových domech.
II. Rada města ukládá

1. Věře Markové
1.1. zadat vypracování projektů na plynofikaci a vybudování domovních kotelen v BD Bezručova 1520 a 1543.

Termín: 31.10.2019

630/17/RM/2019 Projektové dokumentace na ftp server

I. Rada města rozhodla,
že na ftp server určený zastupitelům města budou postupně umisťovány základní informace z projektové 
dokumentace staveb. Umístěny na ftp server budou tyto informace automaticky po jejich dodání městu Velké 
Meziříčí.
Zbývající části projektové dokumentace budou zastupitelům města k dispozici k osobnímu nahlédnutí u vedoucího 
příslušného odboru.
II. Rada města rozhodla,
že na ftp server určený členům výborů zastupitelstva města budou postupně umisťovány základní informace 
z projektové dokumentace staveb. Umístěny na ftp server budou tyto informace automaticky po jejich dodání 
městu Velké Meziříčí.
Zbývající části projektové dokumentace budou k osobnímu nahlédnutí členům výborů k dispozici u vedoucího 
příslušného odboru.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Antonínu Kozinovi
1.1.

zajistit trvale realizaci těchto usnesení.

Termín: 13.6.2019

631/17/RM/2019 Rozpočtové opatření - výkup pozemků (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 2 600 tis. Kč - § 3639 výkup pozemků za ZŠ Školní - Čechovy sady III.
Rozdělení: 2 600 tis. Kč - § 3639 výkup pozemků v rámci územní studie Čechovy sady II.

632/17/RM/2019 Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí 2019 - úprava limitu rady k provádění 
rozpočtových opatření (ZM) I. I.

I. Rada města doporučuje



zastupitelstvu města změnit zmocnění dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 
platném znění pro radu města Velké Meziříčí k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 500 
tis. Kč v jednotlivém případě výdajů (rozdělení).
Tímto se mění bod č. II usnesení zastupitelstva č. 62/3/ZM/2018 ze dne 18.12.2018 týkající se schválení 
rozpočtu hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2019.


